
Registrace Účastníka 1. ročníku Soutěže 

„Nejlepší vizualizace v programu CARAT“ 
 

 

Přihlášku je nutné poslat spolu s vizualizaci  

na email: carat-soutez@technodat.cz 

 

Jméno a příjmení:  …………………………………………….  

Název společnosti: ……………………………………………. 

Adresa společnosti: …………………………………………… 

Kontaktní telefon:    …………………………………………… 

Kontaktní e-mail:     …………………………………………….  

Další informace ……………………………………………………… 

 

Zpracování osobních údajů 
 
1.  Uděluji tímto souhlas společnosti Technodat Develop, s.r.o., se sídlem  

Tř. T. Bati 3295, 760 01 Zlín, IČ: 25530640, zapsané ve veřejném rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 30629 (dále jen „Správce 

OÚ“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen 

„zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:  

- jméno a příjmení 

- název společnosti 

- adresa společnosti  

- telefonní číslo 

- e-mail  

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro 

účely Soutěže. Tyto údaje budou Správcem OÚ zpracovávány po dobu trvaní 

Soutěže a po jejím skončeni po dobu 3 let.  

 
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít 

kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje 

společnosti Technodat Develop, s.r.o., se sídlem Tř. T. Bati 3295, 760 01 Zlín, 

    e-mail: carat@technodat.cz   
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4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem OÚ, osobní údaje však pro 

Správce OÚ mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:  

a. Výrobce softwaru CARAT, společnost CARAT Gesellschaft für Organisation 

und Softwareentwicklung GmbH 

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, 

které však v současné době Správce OÚ nevyužívá. 

 

6. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat výmaz těchto osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na Správce OÚ nebo na Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

 

 
 
 
 
Dne: ……………….                                                                     ….……………………………… 
                                                                                                       Podpis Účastníka Soutěže  

 


